
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu 

„Czarodziejka/Czarodziej  

Gminy Wicko 2022” 
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I. Organizacja konkursu 

1. Na każdym etapie Konkursu, wyborów Czarodziejki/Czarodzieja 

kolejnego etapu dokonuje Jury. 

2. Jury Konkursu: 

a) Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca 

ukończone 18 lat, niekaralna za przestępstwa związane z handlem 

czarodziejkami i zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury 

Konkursu przez Organizatora. 

b) Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia. 

c) Przewodniczącego Jury wybierają członkowie w  głosowaniu. 

d) Sekretarzem Jury będzie przedstawiciel Organizatora. 

3. Obrady Jury Konkursu: 

a) Jury Konkursu głosuje i obraduje w miejscu wyznaczonym przez 

organizatora. 

b) Szczegółowy porządek obrad Jury Konkursu ustala Przewodniczący  Jury. 

c) Obrady Jury konkursu są zakończone sporządzeniem Protokołu, 

zawierającego listę uczestników otrzymujących nagrody. 

4. Protokół z obrad przewodniczący Jury Konkursu podaje do publicznej 

wiadomości. 

II. Organizatorzy Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Wicku. 

III. Patronat honorowy 

Patronatem honorowym Konkursu jest Wójt Gminy Wicko 

Pan Dariusz Waleśkiewicz.
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IV. Przebieg konkursu 

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie chętne osoby. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest rejestracja, która odbywać się 

będzie w dniu konkursu, przed budynkiem GOKiS w Wicku, w godzinach 

od 13:00 do 14:00. 

a) W trakcie rejestracji niezbędne jest wypełnienie przez uczestnika 

oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i oświadczenia o  zgodzie 

na wykorzystanie wizerunku, które stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

b) W przypadku osoby niepełnoletniej powyższe oświadczenie , 

składa jej rodzic lub prawny opiekun. 

c) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikację 

wizerunku w materiałach prasowych i na stronach internetowych 

relacjonujących przebieg konkursu. 

3. Warunkiem udziału w konkursie, jest także przemarsz w pochodzie 

czarodziejek, czarodziejów i innych bajkowych postaci. 

4. Uczestnicy konkursu otrzymują numery zgłoszenia w zależności od  kategorii 

wiekowej tj.: 

a) Początkująca czarodziejka od 3-10 lat 

b) Szalona czarodziejka od 11-16 lat 

c) Doświadczona czarodziejka od 17-200 lat 

5. Konkurs składa się z 2 (dwóch) etapów, przebiegających według następującej 

kolejności: 

a) I etap - przemarsz przed trybuną, 
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b) II etap – prezentacja w wiosce czarodziejek (zaprezentowanie 

się  

i odpowiedź na pytania Jury). Jury dokonuje ostatecznego 

wyboru. 

6. Jury wybiera po 3 osoby z każdej kategorii wiekowej, tj. 1-sze, 2-gie, 3 -cie 

miejsce. 

 
 

V. Udział Uczestników w  Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto spełnia następujące warunki: 

a) W chwili przystąpienia do Konkursu ukończył/-a 3 lata. 

b) Wystąpi w przebraniu czarodziejki bądź czarodzieja. 

c) Zarejestruje się w wyznaczonym czasie tj. od godz. 13:00 do 

14:00 przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w  Wicku. 

d) Weźmie udział w pochodzie czarodziejek, czarodziejów i innych magiczno-
bajowych postaci. 

2. Do finału wytypowane zostaną osoby z poszczególnych grup wiekowych, 

niezależnie od udziału w innych latach (warunkiem jest inny strój). 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 (trzech) kategoriach wiekowych. 

a) Początkująca czarodziejka od 3-10 lat, 

b) Szalona czarodziejka od 11-16 lat, 

c) Doświadczona czarodziejka od 17-200 lat. 

VI. Prawa i Obowiązki Uczestników  Konkursu 

1. Laureaci Konkursu zachowują dożywotnio tytuły otrzymane w  Konkursie. 

2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani w każdych okolicznościach do godnego 

reprezentowania gminy.
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VII. Nagroda 

1. Nagrody główne zostały ufundowane przez Wójta Gminy Wicko. Nagrody 

główne przysługują uczestnikom, którzy zdobyli pierwsze miejsca w 

konkursie, w poszczególnych grupach wiekowych. Nagrodzone zostaną 

również dwa kolejne miejsca, nagrodami ufundowanymi przez 

sponsorów Konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród, np. 
przyznanie nagród specjalnych. Rozszerzenie puli nagród nie będzie 
powodować zmian co do sposobu przyznawania nagrody głównej i dwóch 
kolejnych, a jedynie powiększenie puli nagród lub przyznanie nagród 
dodatkowych. 

 

VIII. Termin i adres rejestracji udziału w  Konkursie 

Zgłoszenie do Konkursu następuje w dniu 16 lipca 2022 r. od godz. 13:00 do godz. 

14:00 przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku. 
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Oświadczenie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na 

„Czarodziejkę/Czarodzieja Gminy Wicko 2022 r.”. 

2. Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Kierownika 

Urzędu Gminy w Wicku z siedzibą w Wicku przy ulicy Słupskiej 9, 84-352 Wicko, w celu 

publikacji w materiałach prasowych i na stronach internetowych relacjonujących 

przebieg imprezy Dni Gminy Wicko oraz przebieg Konkursu na 

„Czarodziejkę/Czarodzieja Gminy Wicko 2022 r.” 

poniżej wymienionych moich danych osobowych: imię, nazwisko, numer konkursowy, 

wizerunek oraz danych osobowych 

 
…………………………………………………………………………………., 

takich jak: imię, nazwisko, numer konkursowy, wizerunek i poświadczam ten fakt 

własnoręcznym podpisem pod klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych”. 

 

Poinformowano mnie o przysługującym mi prawie cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofanie zgody było tak łatwe jak 

jej wyrażenie Administrator zapewnia mi dostęp w swojej siedzibie do niniejszego formularza 

i umożliwia złożenie podpisu pod klauzulą „Cofam zgodę na przetwarzanie danych”. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
 

 

 

Wicko.....................… 
(data) 

............................................. 
(czytelny podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna) 

 
 

 

Cofam zgodę na przetwarzanie danych 
 

 
 

..........….....................… 
(miejscowość, data) 

............................................. 
(czytelny podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna) 


